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Dr.Tanka László a Panoráma 
főszerkesztője Melbourne-ben

Dr.Tanka László, a Panoráma színes Magazin 
főszerkesztője ellátogatott Melbome-be. A főcél az 
Ausztráliában élő magyarok megismerése, és tervének 
ismertetése új könyve írásával kapcsolatban.

Hasonló képen, mint ahogy azt ő már az 
előző könyveiben tette, az "Amerikai Magyarok 
Arckép-csarnoka" könyve után, az Ausztráliai 
Magyarok Arckép-csarnokát készíti elő. Tanka László 
számításai szerint a jövő évben, 2004-ben jelenne 
meg a könyv.

A PANORÁMA Magazin politikai, vallási, 
ideológiai megkülönböztetés nélküli hírszolgálat, - 
független szellemiségben - mindenről és mindenkiről 
beszámol, - ami, és aki bennünket, magyarokat, - 
éljünk bárhol is a nagyvilágban - érdekel. A nyugati 
magyarság köreiben és Magyarországon egyre 
ismertebb, sikeres újságíró Sydneyben kezdte 
Ausztráliai körútját és utána itt, Melboumeben 
találkozott a magyar közösségi élet vezetőivel, a TV. 
és magyar újságok valamint a magyar rádióadások 
szerkesztőivel. Dr.Tanka László bemutatta a 
panoráma példány-számait, eddig kiadott könyveit, 
melyek az Amerikában élő magyarság hű arckép
csarnokát tükrözi.

A szerkesztő elindította a kutatómunkát itt 
Melboume-ben, ami az arra méltó és érdeklődő 
emberek névsorának összeállításával kezdődik. A 
különböző szervezetek vezetői, és a hírszolgáltatás 
emberei kérdőíveken keresztül állítják össze a javasolt 
emberek és szervezetek listáit, akik az "Ausztráliai 
Magyarok Arckép-csarnoka" című könyv érdemes 
szereplői lesznek!

A hivatalos kérdőívek nyomtatott formái a 
különböző szervezetek vezetőitől kaphatók, de az 
Intemet-ről is le lehet tölteni, a www.pano-rama.hu 
honlapról. A honlapon teljes ismertetést is kap az 
olvasó a PANORÁMA és a már megjelent, valamint 
a tervbe vett könyvekről, ami a magyar szerkesztőség 
kiadványai lesznek.

A Melboume-ben összegyűjtött nevek és 
csoportok névsorát az Ausztráliai Kisújság 
szerkesztőségéhez, (9 Howard Ave. Ringwood East. 
3135) vagy e-mail címére: kisuisag@netlink.com.an 
kell továbbítani.

Kérem, támogassák Dr.Tanka László e nemes 
vállalkozását, és csatlakozzanak az "Ausztráliai 
Magyarok Arckép-csamoká"-nak megvalósításához.

További szíves felvilágosítást ad az 
Ausztráliai Kisújság szerkesztősége. (03) 9879 8203.

Szeverényi László.

http://www.pano-rama.hu
mailto:kisuisag@netlink.com.an
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Budapestről tudósít: Dr. S/alontai Éva.

Jótékonysági Koncert 
a Pesti Vigadóban:

"Euro Gipsy Fesztivál"
A magas színvonalú program szervezője, s egyik 

főszereplője: Oláh Ernő csellóművész, a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkereszt tulajdonosa volt. A 
"sztárvendég" Zsigó Jenő, diplomás szociológus
autentikus cigányzenét mutatott be csoportjával.

Fellépett Bure-Kovács Andor prímás, Brahms 
V-VI Magyar Tánc - Verbunkos - dallamaival, Puka 
Károly a népszerű Pacsirta hegedűszólóval. Lukács 
Tibor prímás Hacsatuiján Kardtáncával.

Az erdélyi származású Máté Ottilia szívszorító 
erdélyi dalokat énekelt a Hargitáról, a Székelyföldről.

A műsort a Magyar Rádió népszerű énekese, aki 
már 30 éve előadóművész, vezette le nagy sikerrel: 
Tamai Kiss László.

Oláh Ernő fiai: Dávid hegedűszámaival, Gergely 
cimbalomszólójával ugyancsak kitettek magukért.

A "C" Rádió javára rendezett jótékonysági 
műsort az Oláh Euro Gipsy Ban Radeczky indulója - 
és szűnni nem akaró taps zárta le.

Oláh Ernő- Schumann "álmodozás" - csellószóló.
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A la p ítv a : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
P oros, P iszk os, K opott vagy sérült 

O L A JF E ST M É N Y E K E T  
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
Ú JJÁ  V A R Á Z SO L JA  

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

R estau rátor
A the A ustral ián Institute fór The C onservation

o f
Cultural M aterial Inc.-tagja.

В IR R IG  A R O A D , B E L L E V U E  H IL L , N SW .
T elefon : (0 2 )3 6 5 -3 5 3 2 ____________

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Mepiratják a "Galileó-t"
Véget ért a "Galileo" űrhajó 14 éves küldetése. 

Az ember építette kis járművet, arra programozták be, 
hogy rombolja szét önmagát, ha belép a hatalmas 
gázbolygó, a Jupiter légkörébe.

Az ütközést és a Galileo öngyilkosságának hírét 
52 perccel később regisztrálták itt a Földön, a 
fénysebességgel érkező rádióüzenet csak ekkor érte el 
a Földet.

Az űrjármű vége egyben azt is jelenti, hogy a 
Föld legsikeresebb alkotásának és feltáró 
kutatóeszközének a vége is bekövetkezett. Úgy tartják 
az amerikai űrhivatalnál (NASA), hogy a Jupiterről 
soha ennyi értékes adatot nem továbbítottak 1989 óta. 
Claudia Alexander, a califomiai JPL (Jet Propelsion 
Laboratory) munkatársa kijelentette, hogy szó szerint 
"mesés misszióról van szó, amelynek a végét nagyon 
nehéz szívvel érik meg az alkotói". A kis űrjármű, 
amely alig nagyobb egy turistabusznál, hárommilliárd 
mérföldet tett meg a világűrben, és adatok 
fantasztikus tárházát továbbította a Földre. Fred 
Taylor professzor, az Oxfordi Egyetem tudósa szerint 
a Galileo alapvető információkkal látta el a Föld 
tudósait a Jupiterről és a Naprendszerről.
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A  mai európai ember génjei 
azonosak ötvenezer éves ősével

Egy vérből valók vagyunk, te meg én! - kiáltotta 
Mauglí a dzsungelben. Pedig még fogalma sem 
lehetett róla, kiknek a vére azonos az övével, még 
kevésbé, kikkel egyezik a génállománya.

Mostantól bizonyosak lehetünk benne, hogy az 
európaiaknak az 50 ezer évvel ezelőtt földrészünkön 
élőkkel azonos a genomja. Ugyanígy a további négy 
világrészen élők őseinek DNS-állománya nagyjából 
azonos a ma ott élőkkel - állítja Kenneth Kiss, a Yale 
Egyetem genetikusprofesszora, aki 52 embercsoport 
markergénjeinek vizsgálatát végezte el.

A vizsgálati eredmáények nem is annyira 
általános antropológiai jelentősége van (bár az sem 
elhanyagolható, mert bizonyítja, hogy több tízezer 
valamikori afrikai tengeijáró ősatya és ősanya 
bevándorlása nem változtatta meg az ázsiai vagy a 
melanéziai ősanyagot). Annál jelentősebb a vizsgálat 
válható orvostudományi hatása, tudniillik, az ázsiai 
eredetüeknek például más és más - a génállomány 
különbözőség miatt - a betegségekre való hajlama A 
vérzékenység például Afrikában igen elteijedt, 
ellenben Európában ritka kór. Ezek szerint az ilyen 
specifikus betegségek miatt a diagnózis rendkívül 
egyszerűvé válhat, s különösen fertőzések esetében. A 
bűnüldözést szintén messzemenő, de egészen 
egyszerű következtetésre vezetheti a Kiss-féle 
vizsgálati elv, mert a tettesek és áldozatok 
génvizsgálatai segíthetnek az azonosságok 
megállapításánál és kizárásánál.

A HungaroskiIls.net hírei;
A skillnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melbourne-i Magyar Központban.
A Melboume-i Könyvtár jelentése szerint a 

Victoria állam területén több mint 100 000 ember 
végezte már el az államilag irányított tanfolyamot. 
Ebbe beleszámít a 152 magyar is aki már elvégezte a 
skillnet tanfolyamot. Vannak még jelentkezők, úgy 
hogy tovább folyik a tanítás. Itt a nyár és az 
idősebbek könnyebben kimozdulnak este felé is.
A jövőben tovább folyik a számítógép-és Internet 
tanítás, a reggeli órákban minden második kedden, 
amikor a Knox-i idős magyarok találkoznak a 
Melboumei Magyar Központban. A tanítás reggel 10 
órától délig folytatódik,a szokásos ebédek előtt. 
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association minden 
szerdán, este 7:304619:30-ig tart összejöveteleket.

Figyelem! A WORD tanfolyam, ami 5 x 2  
órából áll, magyar nyelvű információt is ad az angol 
mellett a WORD használatáról. Ez egy rövid 
tanfolyam, ami az alapvető pontokat érinti, és nem ad 
egy olyan végzettséget, amit egy TAFE kurzus ad. A 
gyakorlás minden téren nagyon fontos, és ezért 
ajánlatos, hogy aki elkezdi a tanfolyamot, legyen 
lehetősége otthon Komputer-hez jutni, amin 
gyakorolni tud. (Voltak olyanok, akik a TAFE 
tanfolyam után jöttek hozzánk, és szerintük többet 
tanultak az ötszöri 2 órán, mint a TAFE-en egész 
három hónap alatt.) A Klub órák alatt, szabad 
foglalkozás és Intemet-en való "böngészés" 
lehetősége várja a tagokat és a vendégeket. 
Computeres gondok, újdonságok megbeszélése, sőt 
tagok gépjavítása, felújítása is napirenden varnak.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk! Szeverényi lászló

The Brave Nation
A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna 

könyve;
A  Short Political and Social History of 

Twentieth Century Hungary.
A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 

társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 

könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 

tanulmányaikat.
Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 

tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak. 
A könyv megrendelhető: A  Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AU SZTRÁ LIÁT  

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
M AG YARO RSZÁG OT.
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Mint a farkasoknak most, megadná bérit? 
Vagy talán emberben tartósabb a pára,
És azért nincs Györgynek végső éjtszakája?

...Állj meg, állj meg, Toldi! Gyilkos a szándékod, 
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot.
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére 
Bosszúért kiált fel az egek egére.

Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet, 
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszuállás dolgát.

H irdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető:ifj.Balla FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink.com.au

Most, mintha valami ötlenék eszébe, 
Hirtelen felállott s a vadakhoz lépe,
Gyorsan fölvetette őket a vállára,
Úgy indult veszélyes éjjeli útjára.

Ment nagy sebbel-lobbal a nád erdejében, 
Nagy hosszú sikátort fúrt azon mentében. 
Hátul a két farkas csüngött a sarkáig,
Vissza sem tekintett az anyja házáig.

Miklós az elméjét mindenképen hányta,
Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, 
Hanem gondolkozott az ő farkasáról,
Őt elnyelni vágyó rossz szivű bátyjáról.

De hát mért akaija bátyja őt megenni,
Mért akar hóhéra, nem testvére lenni?
Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára?
Mért feni agyarát jó atyjafiára?

Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen: 
Ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen:
Fészki oltalmazza a mezőnek vadja,
Ki nem ingerelte, azt meg nem támadja.

Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, 
Nem bánt senkit aztán, ha csillapul éhe; 
Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, 
Megkíméli mindég a maga fajtáját.

De az ő testvére - de az ő testvére,
Ki mondja meg neki: mért tör életére?
Nem csillapul máskép, csak vérével, szomja? 
Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja? 

Hátha annak, aki szomjuhozza vérit,

HATODIK ÉNEK

Szépen süt le a hold Nagyfalu tornyára, 
Gyepszélen fejérlik Toldi Lőrinc háza;
Háta megett annak nagy gyümölcskert zöldéi, 
Mely föléme holmi alföldi erdővel 

Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája;
Ott van Toldinénak a hálószobája;
Rozmarin bokor van gyászos ablakában:
A körül leskődik a fiú magában.

Farkasait Miklós, amint oda éré,
Létévé a kertnek harmatos gyepére.
Ő meg, mintha lopni jőne, lábujjhegyen, 
Édesanyja záros ajtajához megyen,

Soká hallgatózik, mindenütt hiúban;
Mert csak egy szú perceg a szemöldökíaban; 
Zörgetne is, nem is; bátorsága nincsen, 
Csakúgy tétovázik keze a kilincsen.

Ejnye, hát hol járhat most ez a telsz benne ? 
Máskor a sárkánnyal is bírókra menne; 
Édesanyját félti igen-igen nagyon,
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon.

Az is megeshetnék, hogyha így fölverné, 
Ablakát, ajtóját megnyitni se merné,
Hanem zajt csinálna hangos sikoltással,
S tán nem is tudnának szólni majd egymással.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Azért a két faikast fölveszi vállára:
Elkerül a háznak másik oldalára:
Minden élő állat elpihent ott, kinn, benn:
Még csak a kutyák is alusznak egy színben.

Nyitva áll az ajtó: látszik a György ágya: 
Hosszú fejér kendőt terít a hold rája;
Alatta pediglen a ház ereszének 
Orálló legényi sorban heverésznek.

Minden alszik. Miklós sem tétováz sokat, 
Küszöbre fekteti le a farkasokat,
Aztán a lándzsákat a kezébe kapja,
Melyek a fal mellé voltak támogatva;

Orállók ruháit földre szegzi vélek,
Hogy ne kelhessenek, majd mikor kelnének,
S bemegy a szobába Jaj! Most Toldi Györgyöt, 
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög.

Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, 
Györgyből mikép hortyog ki s be a lehellet;
Egy marokszorítás - s ha száz lelke volna,
Mégis elhallgatna, többet nem horkolna.

De Miklós elkezdi: "No megölhetnélek, 
Megérdemelnéd, ha rávinne a lélek,
Hanem most egyszer nem leszek ártásodra,
Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra."

Azzal ka két farkast az ölébe vette,
Az öreg nyoszolya szélire fektette, 
így beszélve nékik: "tente, tente szépen:
A testvérbátyátok fekszik itten épen."

Maga pedig ment a benyíló szobába,
Melyben asztalnál ült anyja gyászruhába': 
Asztalon két öklét egymásra fektette,
Búbánatos fejét arra eresztette.

Hasztalan leskődött ott az édes álom,
Nem birt általtömi a szomorúságon,
És utoljára is csalással ejté meg,
Köntösét elkérte a hideglelésnek;

Úgy fürá magát be tarícójába hátul,
Futkosott sarkáig s vissza a sarkaiul, 
Összezsibbasztotta, megrészegítette:
Ennyibe került, míg elszenderítette.

Még így sem sokáig tartott szunnyadása: 
Elrebbenté Miklós csendes kopogása;
Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta,
De Miklós előre így bátorította:

"Édes anyámasszony, ne féljen kegyelmed: 
Nem hozok a házra semmi veszedelmet,
Jóllehet, hogy éjjel járok, mint a lélek,

De ha nappal jőnék, tudja, megölnének."

Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta, 
Karjával a fiát általszorította,
Egy fillér kis darab, de annyi hely sincsen, 
Hová az orcáján csókvetést ne hintsen.

"Jaj, hát látlak ismét! Be sose gondoltam, 
Majd kétségbeestem, érted majd megholtam, 
De Istenem! Minek beszélek oly nagyon: 
Bátyádurad itt a másik házban vagyon."

Folytatás a novemberi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

Lic.NoJ2245
Ha az utazási célja M aovarnm iy 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk • 
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 
Intézi: Scbwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhunthr Road Caulfidd.Vlc. 3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695,- A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

VIGYÁZZ AZ EGÉSZSÉGEDRE!
Táplálék-kiegészítők az 

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden tennék 100% természetes anyagból)
M A C SK A K A R O M , M E D V E SZ Ő L Ő  

G IN K C O  B IL O B A
$49/doboz (kipostázva) 1 hónapi adag 

Több információ a WEB oldalakon: 
Magyar nyelven: www.vipgroup hu 

Angol: www.vipa-oup.net vagy www.vipitaly.net 
Megrendelhető a 0419 532 947 számon vagy 

e-mail: andz@iprimus.au
E L A D Ó K A T  É S Ü Z L E T -T Á R SA K A T  

K E R E SÜ N K  A U SZ T R Á L IÁ B A N !

http://www.vipa-oup.net
http://www.vipitaly.net
mailto:andz@iprimus.au
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Koszorúzás a Melbournei Magyar 
Központ Hősi emlékműnél 2003

" A test sárrá válkM,
A sár porrá c$het,
De porotok álbják 
Мл|Ь n\é$ пегигеЪскск
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Előkészületben: az "Ausztráliai 
Magyarok Arcképcsarnoka” című 

könyv.
Az elkövetkező hetekben minden érdeklődő 

Ausztráliában élő magyar a kezébe veheti, s 
átnézegetheti az "Amerikai Magyarok 
Arcképcsarnoka" című, 2003-ben, az idén kiadott 
könyvet, valamint a 2002-ben kiadott "Magyar 
Amerika" című kiadványt is. így mindenki számára 
elképzelhető lesz, hogy milyen formája lesz az 
"Ausztráliai Magyarok Arcképcsarnoka" könyv, 
amikor elkészül. Október 21.-től, két hétre 
Ausztráliába látogat, és előadásokban ismerteti 
könyveit Dr.Tanka László az Amerikán - Hungárián 
Panoráma (magyarnyelvű magazin) alapító 
főszerkesztője.

A nyugati magyarság köreiben és 
Magyarországon egyre elismertebb, sikeres újságíró 
Sydneyben kezdi ausztráliai körútját, amelynek célja 
az, hogy megismerkedjen az Ausztráliában élő 
magyarokkal. Dr.Tanka Lászlónak közel öt éve 
vannak élő kapcsolatai a Panoráma Ausztráliában élő 
munkatársaival. A két-havonta megjelenő magazinnak 
főleg Queenslandi előfizetői vannak, Sydney és 
Perth-i előfizetők, illetve olvasók is érdeklődnek a 
világ magyarságának egyetlen "világ-magazin"-ja 
után. Ausztráliában ma már öt tudósító gondoskodik 
időről időre minél érdekesebb olvasnivalóról a 
Panoráma magazinban: Bozsik Tamás mellett a 
magazin munkatársai: szintén Queensland-ból 
Rumincik Zsuzsa, Melboume-ből Szeverényi László, 
Perth-ből Darley Mária és Sydney-ből Emszt Katalin 
Nemere László a képeivel színesíti a Panoráma 
kiadásait.

A két-havonta megjelenő magazin, tízezer 
példányban jelenik meg, szerkesztőségei New York
ban és Salgótarjánban vannak. Az Intemet-ten is 
megtalálható a Panoráma a www.panorama-nnlim» n*»t
hon-lapon. A szerkesztői és kiadói teendőket 
Magyarországon a Médiamix Kiadó budapesti és 
salgótarjáni irodája végzi, a Budapesten nyomtatják. 
A hazai lapterjesztésről a Lapker Rt., a külföldiről 
pedig a Mádiamix Inc. (New York) gondoskodik. A 
lap, jövőben az Európai Unió tagországaiban is 
megjelenik majd, s tudósítói csatlakoznak az egész 
világon élő magyarságot képviselő Panoráma 
munkatársaihoz...

A Panoráma politikai, vallási, ideológiai 
megkülönböztetés nélkül, független szellemiségben - 
mindenről és mindenkiről, - ami, és aki bennünket,

magyarokat - éljünk bárhol is a nagyvilágban - 
érdekel.

A Melboume-ben élő magyarok figyelmébe 
ajánljuk, hogy Dr.Tanka László útja alkalmából 
találkozni fog a Melbourene-i magyar média 
vezetőivel és szervezetek képviselőivel október 31-én 
a Magyar Központban. A Panoráma főszerkesztője 
ismertetni fogja eddigi munkáját és elgondolásait az 
Ausztráliai Magyarok Arcképcsarnoka - könyvének 
elkészítéséről.
Gondoskodtunk, hogy a magyarság széles köreit 
képviselő vezetőség ott lehessen, és a fiatalság sem 
maradjon ki, hiszen Dr.Tanka László leányát, Melittát 
is elhozta a hosszú útra, aki szintén újságírói pályán 
követi édesapja nyomát.
Ausztrálián kívül Új-Zéland-ba is ellátogat apa és 
lánya, az ott élő tiszteletbeli magyar-követ 
meghívására.

A két újságíró úti-célja tehát: minél több leendő 
olvasóval megismertetni, s később hozzájuk eljuttatni 
a színvonalas magyar Panoráma világ-magazint, és 
körültekintően, az Ausztráliában élő magyarok 
ötleteit, javaslatait is figyelembe-véve előkészíti az 
"Ausztráliai Magyarok Arcképcsarnoka" című könyv 
jövő évre tervezett kiadását.

Kívánunk Dr.Tanka Lászlónak sok sikert az 
"Ausztráliai Magyarság Arcképcsarnoka” című 
könyvének elállításában. Szerk.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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Októberi Megemlékezés a Fitzroy-i
Református Egyház
Bocskai termében 2003 október 23.
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A QUEENSLANDI HÍREK:
A GoId-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:

Az októberi összejövetelek vezérfonala az 1956- 
os forradalom Hőseire való megemlékezés volt. 
Várnai Lali, Szántó Misi és még sokan mások 
könnyes szemmel és fájó szívvel énekeltük el a 
Magyar himnuszt, - Isten álld meg a magyart... - mert 
aki szemtanúi is voltunk az 56-os forradalomnak nem 
tudjuk soha elfelejteni, megbocsátani, ami akkor 
történt. Ma, a szabad Ó Hazában Nemzeti Ünnep ez a 
nap, ami nekünk 56-osoknak örökké az is volt és az is 
marad, amíg élünk. Talán ez az erő, és az 
emlékezetek kristály-tiszta magyarság vallása adja 
számunkra a hivatást, hogy nemzetünk szellemében 
felkaroljunk minden magyarnak valló honfitársunkat. 
Csodába illő ez a szellem, ami csak nekünk 
magyaroknak adatott. Sok nehézséget leküzdve, még 
akkor is, ha néha rosszindulatú emberek vesznek 
körül sikerül a jobbat, szebbet nyújtani a magyar 
közösségnek, aminek büszke vagyok, hogy tagja 
lehetek. A régi ismerősök és barátok soha el nem 
felejtik a közösségért való munka erejét, és különösen 
az 56-osok érezzük, hogy tulajdonképpen mi az 
összetartás. Örömmel vállaljuk a közösségi munkát, 
itt az Arany Partok-on is, hiszen az indító erőt még 
otthonról hoztuk, és még van belőle a közösségünk 
megmaradásáért.

Munkánkat az is igazolja, hogy a Tagok közül 
csak kettőt említsek: a 86 éves Horváth Erzsikét és a 
85 éves Laczafy Gézát, akik mindig az elsők között 
vannak, akik 10 órakor már az ajtóban állnak. Erzsi 
néni a múltkor azt mondat, hogy úgy kell neki a 
magyar társaság, mint a levegő. Géza, elmesélte, hogy 
Melbome-ben is sokat segített a magyar közösségnek. 
Most is friss és szorgalmas (reggeli tornának köszöni) 
a Magyar Központ részvényeseként sokat segített a 
Központ-építésben, működésében.

A tagság alig várja a keddi napot, hogy 
összejöhessen a régi barátokkal, ismerősökkel. Itt az 
idő már olyan, hogy reggel öt órakor már mindenki 
talpon van, nemsokára jönnek a nagy melegek. Nem 
szabad elfelejteni - ezek itt az Arany Part-ok.

Nem kell elfelejteni, minden kedden találkozunk, és 
mindig szeretettel vár minden kedves magyar 
honfitársunkat; a vezetőség nevében, Nagy Sanyi

Az Arany Partok polgármestere, Garry Bálidon és 
a Klub Elnöke Nagy Magda.

.Ionon velünk a Magyarok VI. 
Világkongresszusára 
és utazza körbe velünk 

Magyarországot!

Gyönyörű 1 hetes körutazás 
Magyarországon;

Esztergom, Visegrád, Hollókő, Párád, 
Recsk, Sírok, Eger, Miskolc,

Sárospatak, Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szarvas,

Ópusztaszer, Bugac, Szeged, Mohács, 
Villany, Pécs, Keszthely, Hévíz, Tihany,

Nagyvázsony, Herend, Zirc, Pannonhalma, 
Veszprém, Gorsium,

Székesfehérvár - Budapest

Részvételi díj; 600 EUR + 1 hetes 
szállodai ellátás a Sváb-hegyen, reggelivel

és vacsorával, napi "transferrel” a 
Világtalálkozó alkalmaira,(reggel és este); 280 EUR.

Érdeklődni lehet; elizburian@yahoo.ca -  vagy 

vilagszovetseg@yahoo.ca

mailto:elizburian@yahoo.ca
mailto:vilagszovetseg@yahoo.ca
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2003
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
finnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

MEGHÍVÓ
A  Regnum S zö ve tk eze t veze tősége  sze re te tte l h ív ja  ~ 

és várja  vendégeit 2003 novem ber 9.én, vasárn ap
a

s z é p e  r s c v A o  ceoT PL ocp  
c f z  é v e s  iu B íL e a m r  b ú c s ú j á r a

ökvmiemkws Istcvi-tisrtclct ь.е. ii оглког
_ -  С лс<  ftM tHye -  -

étb ‘ ze n é i a  "D ana" ze n e k a r  s a ó lq á lta t .  Q  ’H eq eb iiszé lé : Qézsefc

Ital a helyszínen kapható!

G c A ^ £ > c A G
А  nap tiszta bevételét a Szent István  templom fenntartására fordítják

A bazárba szánt tárgyakat 
a vasárnapi szent misék után köszönettel átvesszük!
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MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a

EBÉDDEL
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
November 30-án d.e. 11 órától 

Finom, választékos, sütemények, italok.
Italok a helyi bárban kaphatók.

KACOR FERENC sláger énekes 
(Budapestről) szerepel, Risztics István zenekara 

kíséretével.
a szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 

szolgáltatja.
A belépő és háromfogásos ebéd $35.00. 

(nyugdíjasoknak $32.00)
Aki csak a Kacor műsoron kíván megjelenni, $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  

MINDENKIT.
Vendégeinket egy pohár itallal fogadjuk ezen a vasárnapon. 

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-4118, Házy Irén 9707 1378 

telefonszámain.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban.
minden második kedden (November 4-én, és 18-án) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Wantirna. 3152.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

NUNAWADINGI «ÖRÖK IFJAK HÍREI 
2003. November 12-én és November 26-án tartják 
összejöveteleiket a megszokott helyen, az East 
Burwood-i Public Hall-ban - 9.30 órai kezdettel.
Mint eddig és mindenkor vidám, magyaros családias 
hangulattal váija a tagságot és vendégeit a Klub 
vezetősége.

Az október l.-i gyűlésünkön egy igen érdekes 
ismeretterjesztő előadás volt a csont-ritkulásról, és 
annak lehető elkerüléséről. Ezt az előadást Edward 
Chan, "physiotherapist" tartotta, nagyon érdekes
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módon. Három vezetőségi tagot kiválasztott, akiken 
kipróbálta a csontritkulás megelőzésére előkészített 
tornákat. Volt ott kéz és lábemelgetés, különbözőfajta 
béklyókkal a kezeken és a lábakon felszerelve. 
Amolyan gályarabokhoz hasonló mozgásokat 
végeztünk, - azt mondták, - hogy nagyon jó a 
csontnak. Ezek a dolgok mindenkit nagyon 
érdekelték, hiszen a mi időnkben ez a betegség hamar 
előfordulhat, ha nem figyelünk a tünetekre. Sokan 
kipróbálták a torna-gyakorlatokat, bele is fáradt 
mindenki, ami jó étvágyat csinált, a finom ebédre, 
ami ez után következett.

Október 15.-én a Klub közössége vizsgázott. 
Egy tagtársunk rosszul lett, és amíg a mentők jöttek, a 
Klub tagjai nyújtottak elsősegélyt, ahogy az elő van 
írva. A korházba került illető most már jobban van, 
de azért kivizsgálás alatt van, hogy a bajok mélyére 
nézve elkerülhesse az esetleges komolyabb balestet. 
Ez egy komoly téma lesz az elkövetkezendő össz- 
magyar idős klubok vezetőinek összejövetelén, - a 
javaslat államilag javasolt kötelezettség, - hogy a 
tagok kötelezően maguknál tartsák az ismertető 
imformációkat egészség ügyi állapotukról (szív, 
cukor-betegség, stb...) gyógyszer szedéséről és az 
értesítési nevek, (orvos, családtag) telefonszámait 
feltétlenül mellékeljék a gyors és pontos segítség 
érdekében.

A hivatalos októberi megemlékezés tovább folyt 
a rövid rendellenesség helyreálltával. Elnökünk 
Kocsis Margit méltatta az Októberi forradalom 
névtelen hőseit, akik a végsőkig harcoltak, és életüket 
áldozták a Hazáért, szabadságért. Elmondta, hogy 
akár milyen brutális volt a forradalom elfojtása, a 
magyarság szellemét és érzéseit nem tudták 
elhallgattatni, - az ország ma újra szabad lett, - és ha 
lassan is nemzetünk a felépülés útján halad. Beszéde 
után elszavalta a NEM ELÉG... című verset.

Nagy József a magyar októberekről tartott rövid, 
összefoglaló beszámolt. A magyar nép történelmünk 
kezdetétől napjainkig megpróbáltatásokon ment 
keresztül. A magyar jellem és éli-akarás tükröződik 
évszázadokon keresztül nyelvünk, hazánk 
megmaradásáért folytatott küzdelmeiben. Sokszor 
önmaga, túlerővel szemben is vállalta a 
megpróbáltatásokat. A BOLOND MAGYAR, Rába 
Margit versével fejezte be előadását.

A megemlékezés tanulsága és üzenete az volt, 
hogy nem ülhetünk a babérjainkon, mert nem elég, 
hogy kivívtuk a szabadságunkat, de azt meg is kell 
védeni, és a szabad nemzetet újra építeni kell. Ahhoz 
is nagyon sok áldozatot kell hozni, és tenni kell a 
beszéd mellett.

A megemlékezés után a hagyományos gulyás 
volt az ebéd, magyaros palacsintával....

A Klub tagsága útra kelt október 22-én egy 
három napos kiruccanásra. Erről beszámolunk a
következő hónap Kisújságában. ... és még valami.....

Az októberi Kisújságban megemlítettem, és 
köszöntöttem Pakolicz Mihályt aki itt van 
Magyarországról, Keller Magdi unokaöccse; - a 
Klubbot megajándékozta egy szép verssel.......

Csodáváros
Irta: Pakolicz Mihály

Elnézem őket...
A múltból cseppek 
Az élő képen 
kezek remegnek. 
Kezek remegnek 
az élő képen, 
virágos fák közt, 
Melboume-i télben.

Közös a sorsuk: 
sóhajból remény.
Vajh' mitől ég még 
Szemükben a fény? 
Szemükben a fény...! 
Melboume-i télben, 
virágos fák közt 
itt messze délen.

Bábeli zaj van, 
de mindent megértek. 
Szívükből szólnak, 
mikor beszélnek... 
Mikor beszélnek, 
világot látok.
Végtelen utat, 
küzdelmet, álmot.

Hallgatom őket, 
és ők is engem. 
Emlékhad éled 
itt, eteremben...,
Itt, e teremben, 
egy új hazában, 
mindenki tudja, 
hogy otthon nyár van...

Óhaza-képük 
szürkült, halványult.. 
Mosolygós, könnyes 
épphogy csak sárgult. 
Épphogy csak sárgult 
emlékeikben 
magyar lélek él, 
magyar szív pihen.

Szeretem őket. 
Jelenük éltet 
Feledek bút, bajt, 
Bánatot, mérget, 
Bánatot, mérget 
jóra cserélek.
A Melboume-i télből 
tavaszt remélek.

Emberek között 
embernek lenni...! 
Ennyi volt vágyam. 
Csupán csak ennyi. 
Csupán csak ennyi, 
s itt ez könnyű volt. 
Szemük átölelt, 
karjuk átkarolt.

Elnézem őket... 
Csodát teremtnek, 
s ezek a csodák 
bennük erednek. 
Bennük erednek, 
s én ezt megéltem! 
virágos fák közt, 
a Melboume-i télben!

Melbourne, 2003. Október.
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Mihály elárulta nekem, hogy most ez évben, 
november 28-án jelenik meg az "Embernek 
születtünk" című új verseskötete, amit a Nunawadingi 
Idős Magyarok Klub vezetőségétől lehet megrendelni 
majd!

Vezetőségünk vendégeket is nagy szeretettel, 
társasjátékokkal és jó ebéddel vár minden 
összejövetelre a vezetőség nevében,

Nagy József

í Figyelem! Figyelem! Figyelem! i
\ NAGYSZABÁSÚ KIÁRUSÍTÁS \
\ N ovem ber 15-tő l -2 3 -ig . >
< Minden nemű használati tárgyak, <.
l RUHÁK, CIPÓK ÉS BÚTOROK

kiárusítása lesz reggel 9-től este 6 óráig.
\ 2 Carlton Road North Dandenong 3175

(Melway Ref.Map 81 -С 12) :
^ M IN D E N K IT  SZ E R E T E T T E L  V Á R U N K . ^

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
terembenJSakk, kártya, stb.) 

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

M inden Vasárnap d.e. 11 órától. 
BIBLIA ÓRÁK:

Minden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis termében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján. 
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK?
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A  M agyarok  V ilágszövetsége  
V ictor ia -i T agozata

"Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi, 
Dicső magyarok neves vezéri......."

emlékezik. November 30-án, d.u. 3 órától.
A Bocskai Teremben. 123 StGeorges Road.Fitroy
Az előadásban közreműködik a Rákóczi Ifjúsági Kör 
és a Gyöngyösbokréta Tánccsoport.

Belépődíj: $5.00
További érdeklődés: Szegedi Mihály (03) 9801 2043.

A C A SE Y  ID Ő S M A G Y A R O K  H ÍR E I.
A Casey-KIub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

A Klub szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derült, mosolygó arcokkal. A Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk!

a Vezetőség!
A G R E A T E R  D A N D E N O N G  ID Ő SE B B  
M A G Y A R O K  S Z Ö V E T S É G E .
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén), október - 
6-án és 20-án. Nem szabad elfelejteni:

"Multicultural - day" lesz, november 23-án.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, októberi összejövetele a hónap első 
szombatján (November 1-én) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

B R IM B A N K -I (ST ,A L B A N S) ID Ő S
M A G Y A R O K  K L U B JA .
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!
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A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

|  Ballagással egybekötött műsoros délutánt és estét |  
•| rendez. A műsort az iskola diákjai adják elő. |
|  A zenéről Paska Béla gondoskodik. f
I  Időpont: 2003. november 15. d.u.4 órakor. §
|  Helyszín: Magyar Központ Ifjúsági terem. |
>> 760 Boronia Road Wantima. 3152. /<■

Belépődíj: fellőtteknek $18.00
tanulóknak $10.00 
0-10 éves korig ingyenes.

ízletes vacsora, házi sütemények és lángos kapható.
Asztalfoglalás és jegyrendelés:

Bakos Anikó 9707 4265. Juhász Etelka 9795 8972, 
Tóth Zsuzsa 9459 7757.

FIGYELEM!

Az Idős Magyar Melboume-i Klubok 
vezetőinek első összejövetele 2003. november 
11-én, délután 2:30-kor lesz a M elbourne! 
M agyar Központ "Social Klub" termében.
Az összejövetelen szó tesz a tisztségek 
hatásköréről, valamint egyéni meglátások a 
pozíciók betöltése felöl.
Szó lesz a Klubok és a helyi Tanácsok közötti 
kapcsolat kiépítéséről, pénzügyi segítségek 
kérelmeiről, stb... továbbá az Internet 
használatáról, amit a Tanács javaslatára be kell 
iktatni - a jövőben történő információk 
leközlésére.
A fenti megbeszélni valók mellett, a Klubok 

egyéni problémáit is méltatni lehet.
Várjuk szíves megjelenésüket. Szerk.

M elbournei M agyar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állomáson. 
Honla: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geekmg! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magy ar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A Mindentudás
Egyetemén; 2003
szeptemberében Palló 
Gábor tartott előadást a "Magyar 
tudós zsenik" címmel. Érdekes 
megjegyezni, hogy a legtöbb kiváló 
magyar tudós (zseni) a század forduló után született, 
és а II. Világháború előtti években nyerték el 
tanulmányaikat Magyarországon, illetve Európa 
különböző országaiban. Talán más volt akkor az 
oktatási rendszer?

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején. 

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA. 
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20,-egész évre $ 40,- Dollár 

(Postai szállítással)
Név :.......................................................

Cím:..................................................

................................Postcode:...........
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au
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KÜLDJE KARÁCSONYI ÉS 
ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGAIT 
A CSALÁDNAK, 
MAGYARSÁGNAK
a  n a g y  Vil á g n a k ......

O T S O R  (K B . 3 0 - 4 0 S Z Ó )  

$ 5 . 0 0 .

N É V :................................................

CÍM:.................................................

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név :.................................................................

Cím :...................................................

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISÚJSÁG 
névre kiállítani.


